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Onay sonrası yapılan 

değişiklikler  

 

Politika konumu Onaylandı Gözden Geçirme  Ocak 2022 

Amaç 

Bu politika, West Türk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifi’nin (West Türk) bir kiracı 

öldüğü zaman yapılması gerekenlere yaklaşımını belirlemektedir. 

Kapsam 

Bu politika, West Türk’ün sahip olduğu ya da yönettiği tüm uzun süreli kiralık konutlar için 

geçerlidir.  

 

Politika bildirisi 

West Türk, bir kiracının ölümünden sonra, kiracılığı duyarlı, adil ve tutarlı bir şekilde 

sonlandırır.  

 

Bir kiracının ölümü halinde, kiracılık anlaşmasında adı bulunan ortak kiracılar (örneğin eş) 

konutta oturma hakkını otomatik olarak sürdürebilirler.  

 

Konutta oturma hakkı, ortak kiracı olmayan diğer hane halkına (örneğin o konutta yaşayan 

yetişkin çocuklara) otomatik olarak transfer edilmez.  

 

Hanehalkının sürekli oturma hakkı teklif edilmeyen üyeleri varsa, West Türk onlara vefat 

eden kiracının işlerini halletmek ve başka bir konut bulmak için kısa süreli (üç aya kadar) 

kiracılık teklif edebilir.  

 

Kiracıların çocuklarına ebeveynlerinin ölümünün doğrudan bir sonucu olarak sürekli kiracılık 

sunulamaz.  Boşalan tüm konutlar, Kira Uygunluğu ve Tahsis Politikası uyarınca kiralanır.  

Yalnız olan kiracının ölümü  

West Türk’e yalnız olan bir kiracının ölümü bildirildiğinde, ya da West Türk bu ölümün 

farkına vardığı zaman, konutun kilit ve güven altına alınması için derhal harekete geçer.  

 

Konuta erişim yalnızca vefat eden kişinin yasal kişisel temsilcisine, ya da kiracının 

ölümünden önce yetkilendirmiş olduğu kişilere sağlanır.  

 

West Türk tek kiracının kiracılığını resmen sonlandırmak için aşağıda yazılı idari işlemleri 

uygular: 

• Mirası yöneten sorumlunun ya da en yakın akrabanın kiracılıktan feragat etmesi 

(genellikle anahtarların West Türk’e geri verilmesiyle) 
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• West Türk tarafından Kiralık Konutlar Yasası uyarınca Boşaltma Bildirimi 

yapılmasıyla  

 

West Türk, konutta kalmış olan kişisel ve diğer eşyalarla ilgili olarak, bozulabilecek 

maddelerin derhal çıkarılması da dahil olmak üzere, Geride Bırakılan Eşyalar politikasını 

uygular.  

Ortak kiracılar ve konutta diğer oturanlar  

Eğer kira sözleşmesinde bir ortak kiracı yazılıysa, West Türk 14 gün içinde bu kişinin adına, 

değiştirilmiş bir kira sözleşmesi hazırlar.  

 

West Türk ölüm belgesinin ya da hastaneden çıkma belgesinin bir kopyasını ister ve 

hanehalkının kirası kişinin ölüm tarihinden başlayarak yeniden hesaplanır. 

 

Konutta ortak kiracı olmayan kişiler kaldığında West Türk, Kiralık Konutlar Yasası uyarınca 

Boşaltma Bildirimi yaparak kiracılığın resmen sonlandırılması için gereken idari işlemleri 

uygular.  

 

West Türk, evde kalan diğer kişilerle konut seçeneklerini görüşür ve geride kalan kiracılara 

ölen kişiyle ilgili işlemleri tamamlamak ve alternatif konut ayarlamak için kısa süreli (üç aya 

kadar)  kiracılık sunabilir. 

İşlemler 

 West Türk’ün oluşturduğu işlemler aşağıda yazılı süreçleri içerir: 

• bir kiracının ölümü halinde konutun güvenliğini sağlamak 

• ortak kiracıya yeni bir kiracılık anlaşması sunmak  

• konutta kalan diğer kişilere seçeneklerini bildirmek  

• Kiralık Konutlar Yasası kiracılığı uyarınca sonlandırmak  

Yasalar ve standartlar  

 Bu politika West Türk’ün aşağıda yazılı belgelerden doğan yükümlülüklerini belirler: 

• 1983 Konut Yasası (Vic) / 1983 Housing Act (Vic) 

• Kayıtlı Konut Kurumları için Performans Standartları / Performance Standards for 

Registered Housing Agencies 

• Konut Kiracılıkları Yasası / Residential Tenancies Act 

• Viktorya İnsan Hakları ve Sorumlulukları Bildirgesi  /Victorian Charter of Human 

Rights and Responsibilities 

 

 

 

 


